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PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI



Ragam Pemeringkatan



Pemeringkatan Online - Webometrics
 Pemetaan kekuatan perguruan tinggi dibidang Social Networking baik internal maupuneksternal.
 Indikator tingkat penggunaan internet (perguruan tinggi) untuk mendiseminasikanberagam informasi ilmiah ke publik.
 Indikator Penilaian

Size (S)
Jumlah halaman yang ditemukan dari mesin pencari Google, Yahoo dan Bing.

Visibility (V)
Jumlah link eksternal yang unik yang diterima (inlinks) dari situs/web lain, yang diperoleh dari Yahoo Site Explorer.

Rich Files (R)
Jumlah seluruh file yang ada di situs berdomain institusi UMY dengan kententuan format file adalah: pdf, doc, ppt, ps. File ini harus memiliki relevansi dengan aktivitas akademik dan publikasi. File ini diekstrak menggunakan mesinpencari Google, Yahoo dan Bing.

Scholar (Sc)
Karya/Paper ilmiah dan kutipan-kutipan (setelah tahun 2006) yang ditemukan di Google Scholar dan keluaranglobal dari Scimago SIR.



Pemeringkatan Online - Webometrics
 Rangking Webometrics Universitas - Indonesia
 Rangking Peneliti Berdasarkan Google Scholar - Indonesia
 Rangking Webometrics Repositori Universitas - Indonesia



Rangking Webometrics Universitas - Indonesia



Rangking Peneliti Berdasarkan Google Scholar -Indonesia



Rangking Webometrics Repositori Universitas -Indonesia



Pemeringkatan Online – 4ICU
 Moz Domain Authority

 Prediksi peringkat suatu website (domain/subdomain) padamesin pencari, dengan membandingkan site dengan lainnya.
 Alexa Global Rank

 Mengukur popularitas sebuah website, dengan memban-dingkan semua situs lain di internet dan mempertimbangkanjumlah pengunjung dan jumlah halaman yang dilihat padasetiap kunjungan.
 Majestic Referring Subnets

 Penilaian berdasarkan backlink yang didapatkan dari situs (lintas domain) yang terpercaya.
 Majestic Trust Flow

 Penilaian berdasarkan kualitas, disusun dari banyak review web manual berasal dari link website yang terpercaya.



Pemeringkatan Online – 4ICU



GOOGLE SCHOLARWHAT’S AND WHY?



What’s Google Scholar?

Google Scholar (Google Cendekia) 
Merupakan layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian literaturilmiah berupa teks dalam berbagai format publikasi, misalnya artikel, tesis, buku, abstraksi, dari penerbit akademis, komunitasprofesional, repositori online, situs universitasdan situs web lainnya.
Meningkatkan visibilitas literatur ilmiah.
Hasil pencarian termasuk jumlah sitasi danrujukan.



What’s Google Scholar?

Fitur Google Scholar
• Mencari semua literatur ilmiah dari satu tempat 

yang nyaman
• Menjelajah karya, kutipan, penulis, dan publikasi

yang terkait.
• Menemukan dokumen melalui perpustakaan online

atau web.
• Mengikuti perkembangan terbaru area penelitian.
• Memeriksa siapa yang mengutip publikasi anda 

dan membuat profil penulis yang dikenal publik.



Why Google Scholar?
 Banyak dosen yang sudah memiliki banyak penelitian dan membuat publikasi, namunmasih kesulitan mempublikasikan penelitian tersebut ke internet.
 Google Scholar dapat digunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian sehingga publikasi mudah diindeks oleh Google dan menjadi dokumentasi atas penelitian yang sudah dilakukan.
 Google Scholar saat ini dapat mengindeks artikel yang memiliki format paper (yang dikenalnya) secara otomatis.
 Artikel publikasi tersebut berasal dari seluruh Repository karya ilmiah perguruan tinggi seluruh dunia yang terindeks oleh Google terutama Google Scholar.
 Profil Google Scholar merupakan identitas diri  dosen atau peneliti serta terdapat daftar artikel publikasi ilmiah yang pernah dilakukan.



Why Google Scholar?
 Profile di Google Scholar berisi daftar semua tulisan seorang penulis (buku, makalah, artikel, dan lainnya) yang disitasi oleh penulis lain.
 Tulisan karya penulis tersebut diacu sebagai referensi yang disebutkan di dalam daftarpustaka.
 Daftar semua kutipan tersebut berasal dari search scholar yg secara otomatis dicari(crawled) oleh mesin pencari Google apabila artikel terkait bisa ditemukannya.



GOOGLE SCHOLARH O W ?



Registrasi Google Scholar
 Siapkan akun Gmail dan akun email institusi UMY. 
 Login ke alamat http://scholar.google.com atauhttp://scholar.google.co.id menggunakan akunGmail anda.
 Klik link “My Citation” dan melengkapi formulirisian yang tersedia.
 Detil registrasi dapat dilihat pada link berikut.

http://blog.umy.ac.id/lintasberita/registrasi-google-scholar-menggunakan-email-umy/



Registrasi Google Scholar

Verifikasi email institusi UMY terhadap Google Scholar



PROSES 
 Registrasi artikel yang telah ditulis.



Dosen UMY 



Ilmuwan Indonesia di Webometrics
Universitas Jumlah Dosen
ITB 31
UGM 25
IPB 21
UI 15
ITS 12
UNDIP 10
UNIBRAW 10
UNPAD 7
UNIVERSITAS SURYA 5
UIN-SYARIF HIDYATULLAH 5
UNAIR 3
UMY 3
UII 1 http://www.webometrics.info/en/node/96
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